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Beslutningsreferat:

Efter gennemgang af beregningsparadigmet i CTzoom, samt hvorledes de
indsamlede dyrkningsoplysninger i området ved Beder kan benyttes som et
konkret eksempel, blev det drøftet hvorledes indsamlede dyrkningsdata kan
inddrages for at opnå en tilstrækkelig kvalificeret beregning.
Under drøftelsen blev klart, at behovet for indsamling af dyrkningsdata
varierer med områdets størrelse og bedriftstypernes sammensætning.
I tilfælde, hvor det med rimelig sikkerhed vurderes ud fra standard værdier
(normudbytter), at der ikke er behov for en indsats, bør der ikke indsamles
oplysninger. Der kan derfor med fordel undersøges for dette indledningsvist.
I tilfælde hvor der med stor sandsynlighed er behov for en indsats, vil der
kunne være behov for indsamling af dyrkningsdata. Det blev drøftet, at det er
hensigtsmæssigt at fokusere på de bedriftstyper der er repræsentative eller
som udgør en relativ stor andel af det pågældende område.
Det blev diskuteret, at tilgange ville variere i forhold til bedriftsstrukturen samt
størrelsen af de konkrete områder. Samtidig blev det anerkendt, at en skrivelse
til alle berørte jorddyrkere ville være hensigtsmæssig. Det ville være vigtigt, at
skrivelsen kunne følges op ad – eksempelvis ved en telefonsamtale med

rådgivningstjenesten. Det blev drøftet om en skrivelse til jordejeren også ville
være nødvendig. Det blev aftalt, at skrivelsen udarbejdes både af kommune,
landbrugets rådgivningstjeneste og evt. med en kommentar fra DLMØ som
medunderskriver.
Det blev anerkendt, at det er afgørende, at der foregår en erfaringsudveksling
mellem de deltagende aktører på mødet på dette område. Helge K. Sørensen
ville undersøge muligheden for at få formidlet dagens drøftelse til næste møde
i DLMØ – eventuelt med deltagelse af repræsentanter fra dagens møde.

